
Týdenní vzdělávací plán pro 5. ročník od 27. 4. do 30. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Skloňování osobních zájmen 

- prostudujte si tabulku Skloňování zájmen já, ty, se a modrý rámeček na straně 101 

v učebnici 

- učebnice modré rámečky str. 102 – 105 – přečtěte a zapamatujte si 

Pozor! Zapamatujte si.  2. a 4. pád – píšeme mě 

    3. a 6. pád – píšeme mně 

- v pracovním sešitě zkuste vypracovat strany 18 a 19 

-  skloňování  zájmen můžete procvičit na portále www.proskoly.cz. Přihlaste se na svůj 

účet a postupně zadejte: český jazyk- pravopis- zájmena 

 

MATEMATIKA 

- prohloubení jednotek délky, hmotnosti, objemu a času 

- tento týden učebnice str. 74 – 78 jednotky délky a času 

- zasílám jednotlivé tabulky převodů, pro úplnost i jednotky obsahu, žáci si je buď 

vytisknou, nebo překreslí do sešitu, převody se nemusí učit zpaměti, stačí umět 

pracovat s tabulkami 

- učebnice str. 74/4 do ŠS 

- učebnice str. 75/9,10 do ŠS 

- učebnice str. 77/3,4 do ŠS 

- učebnice str. 78/12 do ŠS 

- PS 8/1,2,3,4 

- PS9/7,8,9,13 + boční sloupky 

- PS 10/1,2,3,4,5 

- PS 11/8,10,11,12 + boční sloupky 

PŘÍRODOVĚDA 

- nervová soustava 

- v učebnici prostudovat str. 60+63 

- PS str. 37/24,26 

- do sešitu nalepit nebo přepsat a vypracovat podle učebnice výpis s doplněním  

VLASTIVĚDA 

- učebnice str. 33 – 35 – přečtěte si a do školního sešitu napište odpovědi na otázky č. 1, 

2, 3 ( opakování učiva ) a otázky č. 6 a 8. Otázky najdete na straně 36 dole v učebnici.  

- dobrovolný úkol – otázku č. 7 v učebnici na straně 36 zkuste zpracovat jako komiks  

http://www.proskoly.cz/


( příklad komiksového zpracování požáru Národního divadla  najdete v učebnici na 

straně 34). Úkol udělejte, jen  pokud budete mít chuť. Nemusíte ho dělat. Informace o 

Národním divadle najdete na straně 34 v učebnici.  

- pracovní sešit str. 20/ celá, str. 21/celá 

- Dějiny udatného českého národa díl č. 86, 87 – můžete se podívat na youtube 

 

- Anglický jazyk – 5. ročník  

- Učebnice s. 107/6 – opakujeme zájmeno his = jeho (he = on),her = její (she = 

ona) 

- Věty opište do sešitu a správně doplňte zájmena. 

- Učebnice s. 107/7 – všimněte si: 

- She has long blond hair. 

- V první větě není přítomný průběhový čas, protože ona má ty vlasy pořád 

dlouhé a blonďaté. 

- She is wearing a red sweatshirt. 

- Ve druhé větě je přítomný průběhový čas, protože ona má zrovna teď při 

popisování červenou mikinu. 

- Do školního sešitu zkuste podle vzoru v učebnici 107/7 napsat jako hádanku 

popis několika rodinných příslušníků. 

- Pracovní sešit s. 70, 71, 72  

- Pracovní sešit s. 73/9 

-  

 


